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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa trwałego elektrycznego ogrodzenia pastwiska w Pusz-

czy Białowieskiej. 
2. Wymagany zakres prac: 

Budowa trwałego elektrycznego ogrodzenia pastwiska o długości do 1550 m. 
Grunty położone w Białowieży w okolicach ul. Mostowej 25, obręb ewidencyjny Białowieża, 
nr ewidencyjne działek planowanych do ogrodzenia: 921, 929, 930, 934, 938, 939, 940, 944/1, 
945, 948, 949, 950, 953, 954, 957, 958, 959, 947/1, 943, 942, 937, 936. 
Termin zakończenia prac: do 31 maja 2012 roku. 
W ramach zadania przewidziano następujące prace:  

a) Przygotowanie materiałów do budowy ogrodzenia m.in.: 
– do 255 pali dębowych o średnicy powyżej 20 cm (bez kory), które zostaną przecięte na 
połówki (w ten sposób powstanie 510 słupków ogrodzeniowych) lub do 510 słupków dę-
bowych całych o średnicy od 12 cm (bez kory), długości 1,80 m, 
– do 3100 m drutu o średnicy minimum 0,25 mm, 
– do 1550 m taśmy do pastucha o szerokości minimum 20 mm, 

             – izolatory do taśmy (do 510 sztuk, tj. jeden izolator na jeden słupek), 
             – akumulator do zasilania ogrodzenia o długości ponad 1500 m. 

b) Transport  materiałów wymienionych w pkt 2 lit. a do miejsca realizacji zadania. 
c) Budowa ogrodzenia: 
– słupki zostaną okorowane, 
– części słupków od strony rzeki Narewki na odcinku około 410 m zostanie zabezpieczenie 
przed bobrami za pomocą siatki ocynkowanej (oczko do 20 mm) na wysokość do 0,50 m 
(licząc od poziomu gruntu), 
– słupki zostaną zabezpieczone poprzez ich opalenie w części, która zostanie umieszczona 
w ziemi, 
– pod słupki zostaną wykopane dziury za pomocą świdra glebowego ślimakowego i posa-
dowienie na głębokość 0,50 m w odległości 3 m od siebie (część nadziemna słupków 1,30 
m), 
– drut zostanie przymocowany w dwóch nitkach oraz izolatory do taśmy na słupkach na 
wysokościach wskazanych przez Zamawiającego w trakcie wykonywania prac. 
Termin zakończenia całości ww. prac: do 31 maja 2012 r. 

3. Zamawiający okaże granice obszarów objętych wyżej wymienionymi pracami. 


